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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. upozorňuje na skutočnosť, že zainteresovaní občania pravidelne informujú Výbor pre 
petície o nedostatkoch v uplatňovaní existujúcej zásady rovnakého zaobchádzania 
s osobami so zdravotným postihnutím;

2. poukazuje na to, že v roku 2007 bola Komisii predložená petícia s 1 364 984 podpismi, v 
ktorej sa požaduje, aby osobám so zdravotným postihnutím bola poskytnutá rozsiahla 
ochrana v rámci všetkých politík Európskej únie, pričom Komisia doteraz túto legitímnu 
iniciatívu náležite nezohľadnila;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že začlenenie osôb so zdravotným postihnutím je nevyhnutné pre 
dosiahnutie cieľov európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020;

4. vyzýva na vymedzenie pojmu zdravotné postihnutie, ktorý bude členským štátom slúžiť 
ako referenčný bod;

5. poukazuje na to, že predkladatelia petícií sa stretávajú s mnohými prekážkami, ktoré 
bránia bežnému využívaniu vzdelávacieho systému a prístupu k poisteniu, a upozorňuje 
na nedostatočnú infraštruktúru verejnej dopravy a nedostatočnú harmonizáciu kritérií na 
určenie rozsahu zdravotného postihnutia v rámci EÚ, čo môže často viesť k sociálnemu 
vylúčeniu;

6. vyzýva, aby sa na základe závažnosti zdravotného postihnutia klasifikovali jeho jednotlivé 
typy, čo umožní vytváranie vhodných riešení počas obdobia vzdelávania a 
profesionálneho života;

7. upriamuje pozornosť na veľký počet petícií týkajúcich sa osôb postihnutých sklerózou 
multiplex a degeneratívnymi ochoreniami spôsobujúcimi zdravotné postihnutie vo 
všeobecnosti; vyzýva Komisiu, aby stanovila príslušnú stratégiu zabezpečujúcu osobitné 
opatrenia v oblasti výskumu, prevencie, pomoci a starostlivosti;

8. zdôrazňuje význam vykonávania finančne dostupných opatrení a stratégií súvisiacich so 
zdravotným postihnutím na národnej úrovni i na úrovni EÚ, a to pri plnom rešpektovaní 
práv občanov a obyvateľov Únie, ako sú zakotvené v článku 26 Charty základných práv 
Európskej únie o integrácii osôb so zdravotným postihnutím;

9. zdôrazňuje, že sú nutné komplexné antidiskriminačné právne predpisy a že je naliehavo 
potrebné, aby sa v Parlamente znovu začal proces schvaľovania smernice proti všetkým 
formám diskriminácie; kladie dôraz na význam kampaní na zvyšovanie povedomia 
o rizikách spojených s diskrimináciou osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých 
oblastiach života a predovšetkým v pracovnom prostredí;

10. odporúča, aby členské štáty vytvárali chránené dielne, a to najmä prostredníctvom 
daňových výnimiek a výnimiek v oblasti sociálneho zabezpečenia, a aby sa zaviedli 
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zmluvy prispôsobené situácii, v ktorej sa nachádzajú osoby so zdravotným postihnutím;

11. zdôrazňuje potrebu zmeniť všeobecné vnímanie ľudí so zdravotným postihnutím v rámci 
spoločnosti s cieľom posilniť ich sociálne začleňovanie;

12. zdôrazňuje, že je povinnosťou verejných orgánov identifikovať a odstrániť prekážky a 
bariéry, ktoré obmedzujú prístup osôb so zdravotným postihnutím k zariadeniam a 
službám prístupným širokej verejnosti vrátane dopravy, verejných inštitúcií a miest, 
verejnému vzdelávaniu a informáciám, a to tak, že použijú komunikačné prostriedky 
zodpovedajúce typu príslušného zdravotného postihnutia a vyhnú sa zbytočnému odkladu 
alebo dodatočným nákladom;

13. zdôrazňuje potrebu zvýšiť súlad verejných internetových stránok s normami pre prístup k 
internetu a podporovať súlad súkromných internetových stránok s týmito normami, ako aj 
nutnosť zabezpečiť viac televíznych programov s titulkami a audiopopisom;

14. zdôrazňuje, že je dôležité prekonať problémy spojené s mobilitou v rámci EÚ, a to 
uľahčením a podporovaním používania európskych parkovacích preukazov pre osoby so 
zdravotným postihnutím a prijatím potrebných opatrení na zavedenie spoločného 
európskeho preukazu totožnosti pre osoby so zdravotným postihnutím;

15. poukazuje na to, že je dôležité umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím vykonávanie 
profesionálnej činnosti bez toho, aby sa pritom zabudlo na osoby, ktoré môžu potrebovať 
dočasne prerušiť svoju pracovnú činnosť vzhľadom na povahu svojho ochorenia, 
a zdôrazňuje význam flexiistoty a celoživotného vzdelávania;

16. odporúča, aby členské štáty zriadili osobitné kontaktné miesta, kde osoby so zdravotným 
postihnutím a ich rodiny môžu získať potrebné informácie a administratívne rady;

17. uvádza, že deti so zdravotným postihnutím je potrebné vhodným spôsobom integrovať do 
systému všeobecného vzdelávania a poskytovať im individuálnu pomoc v najlepšom 
záujme dieťaťa; podporuje prípadné iniciatívy zamerané na vzdelávanie a prípravu detí so 
zdravotným postihnutím v rámci iniciatívy Mládež v pohybe, ako aj v rámci budúceho 
programu európskej mládeže po roku 2013;

18. domnieva sa, že treba uľahčovať a podporovať účasť osôb so zdravotným postihnutím na 
programe celoživotného vzdelávania;

19. zdôrazňuje, že ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú mať prístup k účinným 
systémom sociálneho zabezpečenia a programom na zníženie chudoby, aby sa vyhli 
sociálnemu vylúčeniu a izolácii;

20. zdôrazňuje, že štrukturálne reformy týkajúce sa dávok v invalidite a invalidných 
dôchodkových systémov môžu byť potrebné na podporu sociálneho začlenenia a na 
predchádzanie chudobe, ktorá často sťažuje život osobám so zdravotným postihnutím a 
ich rodinám;

21. kladie dôraz na potrebu zabezpečiť pre osoby so zdravotným postihnutím rovnaký prístup 
k zdravotnej starostlivosti a rehabilitačným službám prispôsobeným ich osobitným 
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potrebám.
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